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1 Заклади денного догляду = ясла, садок, групи продовженого дня і денного догляду  

Допомога на освіту і соціальну адаптацію 

На що 
видається 
допомога? 

Для кого? За яких умов? В якій сумі? Процедура? 

Екскурсії і 
багатоденні 

поїздки 
 

 Діти, які відвідують заклади денного 
догляду1 

 Учні, які не досягли 25-річного віку, які 
відвідують загальноосвітньо чи 
професійну школу і не отримують 
надбавки на навчання  

 Екскурсії і поїздки з класом, 
організовані школою чи закладом 
денного догляду за дітьми  

 Покриття фактичних витрат (без 
кишенькових грошей) 

 Покриття витрат на багатоденні 
екскурсії класом 

 Покриття фактичних коштів за 
екскурсії можливі кілька разів в рік 

 Подати заяву  

 Оплата нараховується 
напряму школі чи закладу 
денного догляду за дітьми 

 

Шкільне 
приладдя 

 Учні, які не досягли 25-річного віку, які 
відвідують загальноосвітню чи 
професійну школу і не отримують 
надбавки на навчання 

 Надати довідку зі школи  
Виключення: ті, хто отримує  ALG IІ, 
соціальну допомогу та виплати для 
шукачів притулку (за запитом 
можливо)      
 

 З 2022 року 156,00 євро; З них 
52,00 євро буде виплачено 1.02 за 
другу половину навчального року, 
який починається на початку 2022 
року, і 104,00 євро 1.08 за першу 
половину навчального року, який 
починається влітку 2022 року. 

 Подати заяву 
Виключення: Заява не 
потрібна для тих, хто отримує  
ALG IІ, соціальну допомогу та 
виплати для шукачів притулку 
(Оплата перераховується 
напряму з соціальною 
допомогою)  

Учнівський 
проїздний 

квиток 

 Учні з 11 класу до 25-річного віку, які 
відвідують загальноосвітню чи 
професійну школу і не отримують 
надбавки на навчання 

 Перейняття коштів за відвідування 
найближчої школи, якщо їх не 
оплачує третя особа, напр. 
відомоство шкільної освіти  

 Заява у відомство шкільної освіти 
повинна бути надана першочергово  

 Покриття фактичних витрат з 11 класу 
загальносвітньої чи професійної 
школи 

 Написати заяву 

 Платіж перераховується 
отримувачу пільг  

Позаурочне 
навчання 

 Учні, які недосягли 25-річного віку, які 
відвідують загальноосвітньо чи 
професійну школу і не отримують 
надбавки на навчання 

 Досягнення значних навчальних 
цілей або достнього навчального 
рівня 

 Пропозиції від школи приймаютья 
першочергово  

 Покриття фактичних допустимих 
витрат  

 Подати заяву 

 Платіж перераховується 
отримувачу пільг 

Обід 

 Діти, які відвідують заклади денного 
догляду 

 Учні, які не досягли 25-річного віку, які 
відвідують загальноосвітньо чи 
професійну школу і не отримують 
надбавки на навчання 

 Спільний обід у школі або в 
дитячому садку  

 Покриття понесених витрат (окрім 
напоїв) 

 Умова: спільний обід в школі або в 
дитячому садку 

 Подати заяву 

 Платіж перераховується 
одразу постачальнику обіду 

Участь у 
суспільно-

культурному 
житті 

 Діти в закладах денного догляду 

 Учні, які не досягли 18-ти років, які 
відвідують загальноосвітньо чи 
професійну школу і не отримують 
надбавки на навчання 

 Учасницькі внески в сферах спорт, 
ігри, культура, спілкування 

 Занятя з мистецьких предметів та 
культурної освіти 

 Участь в заходах дозвілля 

 Фактичні витрати, напр. 
спорядження  

 Фіксована сума в місяць 15,00 €  Подати заяву 

 Платіж перераховується 
отримувачу пільг і 
постачальнику послуг 


